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Lov om tjene-
steydelser 

Udstatione-
ringsloven 

Momsloven 
 

Skattelovgivningen Selskabsloven CVR-loven 

“Etablering” “Reel etablering” “Hjemsted for 
sin økonomiske 
virksomhed” 

“Fast 
driftssted” 

“Ledelsens 
sæde” 

“Fast 
driftssted” 

“Registreret i 
Danmark” 

“Hjemsted” “Juridisk enhed” 

Ændringer for-
udsætter direk-
tivændringer, jf.  
Europa-Parla-
mentets og Rå-
dets direktiv 
2006/123/EF af 
12. december 
2006. 
 

Ændringer forud-
sætter direktiv-
ændringer, jf.  
Europa-Parla-
mentets og Rå-
dets direktiv 
96/71/EF af 16. 
december 1996 
samt Europa-Par-
lamentets og Rå-
dets direktiv 
2014/67/EU om 
håndhævelse af 
direktiv 96/71. 
 

Ændringer forudsætter direk-
tiv-ændringer, jf. Rådets direk-
tiv 2006/112/EF af 28. novem-
ber 2006, Rådets direktiv 
2008/9 (tidligere 8. momsdirek-
tiv 79/1072), der gælder for 
udenlandske virksomheder 
etableret i andre EU-lande, 
samt Rådets 13. momsdirektiv 
86/560, der gælder for afgifts-
pligtige personer, som er etable-
ret uden for EU samt EU-Dom-
stolens praksis. 

En overholdelse af Danmarks folkeretlige for-
pligtelser indebærer, at ændringsmulighe-
derne i realiteten er begrænset af bestemmel-
ser svarende til OECD modeloverenskomst. 
  
Der er principielt ikke noget til hinder for, at 
Danmark vedtager kriterier, der fraviger kri-
terierne i OECDs modeloverenskomst, men da 
Danmark er part i et stort antal dobbeltbe-
skatningsoverenskomster, der er indgået på 
grundlag af modeloverenskomsten, vil en ef-
terlevelse af de deraf følgende folkeretlige for-
pligtelser i praksis begrænse muligheden for 
at håndhæve sådanne andre kriterier. Ud fra 
et praktisk synspunkt er det herefter ikke mu-
ligt at ændre etableringsbegreberne ad lovgiv-
ningsvejen.  

Kan ændres, i det 
omfang det – for så 
vidt angår filialer – 
ikke strider mod 
Rådets ellevte di-
rektiv 89/666/EØF 
af 21. december 
1989. En ændring 
af selskabsloven fra 
et formelt kriterium 
til et reelt krite-
rium vil indebære 
en radikal ændring 
i dansk selskabsret. 
 

Kan ændres, f.eks. 
således at der opret-
tes yderligere katego-
rier af virksomheder. 
Dog vil det ved så-
danne ændringer 
skulle sikres, at æn-
dringerne harmone-
rer med øvrig lovgiv-
ning, der medfører en 
registreringsret eller 
-pligt, samt med for-
pligtelserne i Rådets 
forordning (EØF) nr. 
2186/93 af 22. juni 
1993. 


